
Sandhamn skiljer sig från de andra skärgårdsöarna.
Medan de flesta öar karakteriseras av klipphällar och
hällmarkstallskog består Sandhamn, precis som nam-
net avslöjar, av sand. Med åren har en gles tallskog fått
fäste i den magra jorden. Vegetationen är mycket käns-
lig för slitage.

Sandhamn är skärgårdens seglarmetropol och en
mycket populär badö. Under en högsommardag kan
ön besökas av 3 000 dagturister. Det finns ett etablerat
näringsliv i form av krogar, pubar och kaféer. Här finns
även andra typer av arbetsplatser, som lots och poli-
sens brottsanmälningsjour. Sandhamn är det enda
skärgårdssamhället dit folk åker från fastlandet för att
jobba.

Det höga besökstrycket, avfallshanteringen och
behovet av bostäder är några av de frågor som diskute-
ras på Sandhamn. Mot den bakgrunden tas Telegraf-
holmen och Korsö med i den framtida planeringen av
Sandhamn. Telegrafholmen kan vara ett intressant
läge både för en avfallsstation och en tältplats.
Försvarets anläggningar på Korsö skulle fungera ut-
märkt som ”turistbuffert”. Ön skulle också vara ett bra
utflyktsmål i sig, se även avsnittet Försvarets verksam-
het.

Rekommendationer
Hänsyn ska tas till de fastboendes villkor vid all
planering på ön.

Kommunen ska verka för att lösa problemen med
sophanteringen på Sandhamn.

Turismen bör kanaliseras tydligare för att minska
slitaget på känslig vegetation. Korsö bör utvecklas
som alternativt turistmål.

Detaljplan/-er ska upprättas för Sandhamns by i
syfte att bl.a. finna lägen för hyresbostäder, service,
utveckla hamnverksamheten samt skydda den uni-
ka kulturmiljön.

Trovill bör förses med kommunalt VA.

Strandskyddet bör utvidgas på öns sydöstra områ-
de mellan Sandhamn och Trovill till som mest 300
meter och upphävs inom Sandhamn i samband
med detaljplaneläggning.

Kommunen ska särskilt bevaka möjligheten att
promenera utmed Sandhamns stränder genom att
utöka tillsynen på bebyggelsen inom det strand-
skyddade området.

Nyexploatering får ej komma till stånd utöver i
föreslaget utvecklingsområde för Sandhamn.

Särskilda riktlinjer och rekommendationer bör
arbetas fram för skötsel och markbelastning på
naturmarken på Sandön för att säkerställa natur-
och friluftslivsvärden. Speciellt angeläget är att
säkerställa strandområden med höga floravärden.

Möjligheterna att anlägga en båtbottentvätt på
Sandhamn ska utredas.

En tältplats bör anläggas på Telegrafholmen, Korsö
eller Sandhamn.

Utsiktspunkter ska hållas tillgängliga för allmänheten.
Inga exploateringar får ske i och vid Skärkarlshamn.
Hanteringen av gods ska göras säkrare.

Kommunen ska aktivt arbeta med en utveckling
av Stavsnäs som replipunkt (se avsnittet om
Stavsnäs). Detta innebär bl.a. att hamnverksam-
heten ska utvecklas samt att fler bryggplatser för
småbåtar ska tillkomma.
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